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МАЄР УКРАЇНСЬКА БОБОВА КОМПАНІЯ.
У нас Ви можете купити насіння нуту, сочевиці, кукурудзи, озимі сорти пшениці, озимі сорти гороху 
районовані для України. Насіння пройшли очищення на насіннєвому заводі «Мічуріна +».

Оригінатор.
Характеристики сорту

Зона вирощування Ціна, грн. з ПДВ,
із сертифікатами
виробника

Ціна, грн. з ПДВ,  
сертифікована

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ. ІМПОРТ. 2021

Потенціал 
урожайності, 
ц/га

Сорт

Степ, Лісостеп,
Полісся

53,9 - 95,5 9 600 10 600

Полісся,
Лісостеп

130 10 000 -

Полісся,
Лісостеп

80 - 125 10 000 -

Полісся,
Лісостеп

80 - 125 10 000 -

ІФРГ НАН України
Середньостиглий сорт, інтенсивного типу для вирощування  за інтенсивною 
технологією з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив. На високих 
фонах для запобігання виляганню необхідно вносити ретарданти. Має високу 
морозо та посухостійкість, середньостійкий до ураження борошнистою 
росою та бурою листковою іржею. Стійкий до осипання зерна.  Норма висіву 
4,5•-•5,5 млн на 1 га.

Selgen, Чехія
Сильна середньоросла пшениця, високоінтенсивного типу.  Середньостиглий 
сорт, вегетаційний період 274•-•290 діб  для використання на високих 
агрофонах.. Морозостійкість, посухо і жаростійкість високі, високу стійкість 
до фузаріозу, ураження борошнистою росою та бурою листковою іржею. 
Сорт відрізняється середньою стійкістю до вилягання, тому необхідно 
застосовувати регулятори росту, особливо при інтенсивній технології. Добре 
адаптується до ранніх та пізніх строків висіву. Має високі показники якості 
зерна:  сила борошна складає  280•-•307 W, А.А., об’єм  хлібу — 1100•-•1130 мл., 
білок 14,4•-•15,0%, 28,0•-•30,0% клейковина.

DVS, Германія
Середньорослий сорт з високим потенціалом врожайності та зимо і 
морозостійкості. Відрізняється високою адаптивністю до негативних умов 
вирощування. Ранній налив попереджує щуплість зерна в посушливих 
регіонах під час визрівання. Сорт формує  зерно з високою натурою і виходом 
борошна, забезпечуючи при цьому стабільне число падіння. Відноситься до 
компенсаційного типу, підходить для ранніх та оптимальних строків висіву. 
Цінна пшениця з високими показниками якості. Низька схильність до 
вилягання дозволяє витримувати високі азотні навантаження. 

Limagrain, Франція
Сорт інтенсивного типу, належить до цінних середньорослих сортів пшениць. 
Характеризується високою зимостійкістю та регенеративною здатністю. 
Посухостійка, стійка до вилягання та осипання колоса. Значна перевага сорту 
у високій стійкості до фузаріозу колоса та церкоспорильозної кореневої гнилі. 

Колонія
друга
репродукція

Богемія
друга
репродукція

Артист
друга
репродукція

Богдана 
перша
репродукція

Інформацію
 про технологію

 вирощ
ування та придбання насіння ви мож

ете отримати у спеціалістів наш
ої  компанії
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МАЄР УКРАЇНСЬКА БОБОВА КОМПАНІЯ.
У нас Ви можете купити насіння нуту, сочевиці, кукурудзи, озимі сорти пшениці, озимі сорти гороху 
районовані для України. Насіння пройшли очищення на насіннєвому заводі «Мічуріна +».

Пшениці від оригінатора СГІ Україна — 
національного центру насіннєзнавства та сортовивчення.
Характеристики сорту:

Зона вирощування Ціна, грн. з ПДВ,
із сертифікатами
виробника

Ціна, грн. з ПДВ,  
сертифікована

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ. 2021

Потенціал 
урожайності, 
ц/га

Сорт

Степ, Лісостеп,
Полісся

83 - 12 000Середньостиглий сорт, вегетаційний період 285•-•287 д. Універсальний тип 
для посіву на різних агрофонах і попередниках (в т.ч. соняшник, ріпак, гірчиця, 
льон), витривалість до пізніх строків посіву, висока морозо і посухостійкість (9
балів). Норма висіву 4,5•-•5,0 млн на 1 га

Екстрасильна пшениця, витривала до посухи екстремального рівня, 
високоінтенсивного типу. Середньостиглий. Вегетаційний період 278•-•283 
дні. Особлива цінність — високий адаптивний потенціал сорту в широкому 
діапазоні умов вирощування у всіх агрокліматичних зонах України як при 
ранніх так і при пізніх строках посіву

Високоінтенсивний тип, універсального використання на високих і середніх 
агрофонах. Середньостиглий, вегетаційний період 280•-•285 діб. 
Морозостійкість середня, висока посухо і жаростійкість, підвищена стійкість 
до кислотності та засоленості ґрунтів. Особливість — проявляє високий 
потенціал продуктивності при інтенсивній технології вирощування, але 
показує стабільну врожайність і якість зерна у варіюючих умовах 
вирощування.

Напівкарликовий, Високоінтенсивний тип для високоінтенсивної технології 
або в умовах зрошування. Середньопіздньостиглий, вегетаційний період 
286•-•288 діб, середня морозостійкість, висока посухостійкість, висока 
стійкість до вилягання , осипання та проростання, комплексно імунний до всіх 
видів іржі та пилякових хвороб. Характеризується підвищеною реакцією на 
внесення азотних мінеральних добрив

Екстрасильна пшениця високоінтенсивного типу, універсального 
використання на різних агрофонах. Середньостиглий, 283•-•285 днів. 
Підвищені морозо і посухостійкість (8•-•9 балів), середня стійкість до хвороб. 
Відрізняється високою позитивною реакцією на внесення високих доз 
азотних добрив та витривалістю до низьких та середніх агрофонів (на 
непарових попередниках). Має підвищену потребу в яровизації (40•-•45 діб), 
тому відносно витривалий до надранніх строків сівби.

Сильна пшениця, високоінтенсивного типу з груповою стійкістю до хвороб, 
універсального використання на високих і середніх агрофонах. 
Середньостиглий, 282•-•287 діб, високостійкий до вилягання, осипання, 
морозо і посухостійкість — по 9 балів, високостійкий до хвороб. Сорт 
проявляє стійкість до грибкових інфекцій та підвищеної кислотності та 
засоленості ґрунтів.

Перспектива 
одеська
еліта

Всі зони України 112 - 128 - 12 000ПОКРОВСЬКА
еліта

Степ 79 - 114 10 000 11 000Катруся 
одеська
перша
репродукція

Лісостеп, Степ 80 - 125 10 000 11 000Щедрість 
одеська
перша
репродукція

Лісостеп, Степ 76 - 115 - -Мудрість 
одеська
перша
репродукція

Всі зони України 83 - 120,9 10 000 11 000Житниця 
одеська
перша
репродукція

Інформацію
 про технологію

 вирощ
ування та придбання насіння ви мож

ете отримати у спеціалістів наш
ої  компанії
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МАЄР УКРАЇНСЬКА БОБОВА КОМПАНІЯ.
У нас Ви можете купити насіння нуту, сочевиці, кукурудзи, озимі сорти пшениці, озимі сорти гороху 
районовані для України. Насіння пройшли очищення на насіннєвому заводі «Мічуріна +».

ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ ПОСІВНИЙ (ДВУРУЧКА). СГІ Україна.

ЖИТО ОЗИМЕ ПОСІВНЕ. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України

ГОРОХ ЗИМУЮЧИЙ

Оригінатор.
Характеристики сорту

Зона вирощування Ціна, грн. з ПДВ,
із сертифікатами
виробника

Ціна, грн. з ПДВ,  
сертифікована

Потенціал 
урожайності, 
ц/га

Сорт

Всі зони України 90 - 105 9 500 10 600Середньостиглий сорт. Від унікального ярого сорту Вакула (батьківська 
форма) передане велике зерно, здатність до підвищеного кущіння і здатність 
давати великі врожаї в умовах недостатньої вологозабезпеченості. Високі 
зимо та морозостійкість, висока посухостійкість (9 балів) та висока стійкість до 
вилягання. Генетично зумовлена стійкість до сажкових захворювань.  Норма 
висіву 3,8-4,0 млн на 1 га

Дев’ятий вал
перша
репродукція

Інформацію
 про технологію

 вирощ
ування та придбання насіння ви мож

ете отримати у спеціалістів наш
ої  компанії

Лісостеп,
Полісся

92 9 500 10 000Високоврожайний сорт з високими показниками посухо- морозо- і 
зимостійкості, еталон продуктивності, батьківський компонент гібридів 
Юпітер та Сатурн. Середньостиглий. Висока стійкість до вилягання, осипання 
та проростання зерна в колосі. Високу врожайність забезпечує розміщення 
сорту по найкращим попередникам. Норма висіву 4 млн. на 1 га. Підходить до 
прямого збирання. 

Високоврожайний гібрид з дуже високими показниками  морозо-  
зимостійкості та посухостійкості (9 балів). Середньостиглий. Висота рослин 
125-135 см. Потенціал урожайності 10,2 ц/га. Високу врожайність забезпечує 
розміщення гібриду по найкращим попередникам. 
Норма висіву 3 млн насінин на 1 га

Високоврожайний гібрид з високими показниками  морозо-  зимостійкості та 
посухостійкості (8-9 балів). Середньостиглий (265-267 діб). Висота рослин 
115-130 см. Потенціал урожайності 10,2 ц/га. Високу врожайність забезпечує 
розміщення гібриду по найкращим попередникам. 
Норма висіву 3 млн насінин на 1 га

Стоїр
перша
репродукція

Степ 102 - 16 000Гібрид  
Сатурн
F1

Степ 100 - 16 000Гібрид 
Юпітер
F1

Лісостеп,
Степ

40 - 60 - -ЕНДУРО
друга
репродукція

Високоврожайний зимуючий сорт жовто насіннєвого гороху з можливістю 
висіву восени.  Добре переносить низькі зимові температури. Рекомендована 
норма висіву 1 млн на га


